
DUŠIKABIINID  
JA SEINAD



RUBINETA – juhtiv sanitaartehniliste kaupade tootja Balti 
riikides. Turul juba alates 1999.aastast, tuntud mitte ainult 

Leedus, vaid ka paljudes Euroopa ning SRÜ riikides.

Tootmisprotsessis pöörab ettevõte suurimat tähelepanu 
toodangu kvaliteedile ja selle pidevale täiustamisele. Rubineta 

tooted erinevad laitmatu kvaliteedi, kaasaegse disaini, 
uuenduslike tehnoloogiate ning väga hea teenindusega.

RUBINETA – see on üksmeelne professionaalide meeskond, 
kuhu kuuluvad disainerid, konstruktorid, insenerid, turundus- 
ja müügispetsialistid, kes liiguvad sihikindlalt ühise eesmärgi 

poole.

Ettevõtte kaubavalik kasvab pidevalt, kuid püüame alati oma 
klientidele pakkuda rohkemat. Käesoleval juhul – vannitoa 
täielikku sisustamist: alates veesegistitest, dušikaupadest ja 

aksessuaaridest kuni vannide ning dušikabiinideni.
Sest on ju vannituba see koht, kus algab ja lõpeb Teie päev. 

Poolümarad ja täisnurksed dušikabiinid või lihtsalt dušiuksed, 
vanni- või dušiseinad – oleme loonud need uued ja väga 

vajalikud lahendused, millest igaüks võib valida parima oma 
soovide ja vajaduste järgi.



RUBINETA DUŠIKABIINIDE EELISED

Ohutu, 6 mm paksune karastatud klaas EasyClean kattega – karastatud klaas on kaetud  
mõlemalt poolt. Selle spetsiaalse kattega klaas on kriimustusekindlam ning kergem 
puhastada. Kui klaas on selle kattega kaetud, siis muutub vesi tilkadeks ja voolab 
klaasilt alla, klaasi pind tõukab eemale vee ja mustuse, nii et puhastada on kergem.

Ühtlaselt liikuvad Smooth 
tehnoloogia (sujuva liikumise) 

järgi valmistatud rattad. 
Ülemine ja alumine kahe laagri 

süsteem tagab igapäevase 
sujuva kasutamise. 

Laagrite rattad on kergesti 
puhastatavad.

StrongSeal – unikaalne 
tihend dušikabiini / 
uste / seina ja dušialuse 
või põranda vahel. 
Garanteeritud on 100 % 
tihedus duši ja vannitoa 
vahel.

Profiilide reguleerimise 
võimalused kuni 15-20 

mm ühele poolele.

Kroomitud 
roostevabast 

terasest või tsingist 
käepidemed.

Unikaalne SelfClose 
mehhanism. Kui uks 
avatakse 90⁰, jääb uks 
avatuks. Kui uks avatakse 
väiksema nurga all, vajub 
uks kinni.

Lisakaitsed vee 
väljavoolu eest.

Kroomitud poleeritud 
alumiiniumist profiilid. 

Paksendatud 1.5 mm 
paksune seinaprofiil – 

erilise tugevuse 
ja stabiilsuse 
tagamiseks.

Dušikabiinide rattad on valmistatud 
tippkvaliteetsest ABS plastikust, mis 
tagab jäikuse ning vastupidavuse 
mehaaniliste jõudude puhul või 
kokkupuutel kangete kemikaalidega. 
Rataste tugikorpus on valmistatud eriti 
vastupidavast messingi ja tsingi sulamist.
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4 POOLÜMARAD JA TÄISNURKSED DUŠIKABIINID



• Kaks veekindlat, vertikaalse silikoon-
magnetsulguriga liugust. Universaalne 
uks – saab paigaldada nii vasakule, kui ka 
paremale.

• Kroomitud alumiiniumprofiilid ja 
roostevabast terasest käepidemed.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas.  

• Ühtlaselt liikuvad Smooth tehnoloogia 
(sujuva liikumise) järgi valmistatud rattad.

• Profiilide reguleerimise võimalused kuni 
15 mm ühele poolele ( joonis 1). Dušikabiini 
võib paigaldada alusele või otse põrandale/
plaatidele.

• Dušikabiini rattad on valmistatud väga 
kvaliteetsest ABS plastikust, mis tagab 
hermeetilisuse ja vastupidavuse 
mehhaanilistele jõududele või kokkupuutel 
tugevate kemikaalidega. Rattaid hoidev korpus 
on valmistatud eriti vastupidavast vase ja tsingi 
sulamist.

RUB-203 190x80x80

RUB-203 190x90x90

693001

693002

1900

1900

1818

1818

785-800

885-900

214

314

395

395

424

531

Poolümar liugustega 
dušikabiin

Sissepääsu 
laius, mmH, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

6mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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6 POOLÜMARAD JA TÄISNURKSED DUŠIKABIINID



• Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad 
hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal 
vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb 
see profiili ja spetsiaalse mehhanismi abil 
ega puuduta põrandat, mis muudab selle 
avamise ja puhastamise lihtsamaks.

• Universaalne uks  – saab paigaldada nii 
vasakule, kui ka paremale.

• Kroomitud poleeritud alumiiniumist 
profiilid ja tsingist käepide.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused 
kuni 20 mm ühele poolele ( joonis 1). 
Dušikabiini võib paigaldada alusele või 
otse põrandale/plaatidele.

• StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini 
ja dušialuse või põranda vahel.

• Roostevabast terasest klaasihoidikud. 
Hoidikuid saab kasutada käterätikute 
hoidmiseks. 

RUB-205 195x90x90693003 1950 1948 1911 1928 880-900

Poolümar avatavate (vaid 
küljele) ustega dušikabiin H, mm A, mm A1, mm A2, mm B, mm

6mm

354 664 364 618
Sissepääsu laius, mmC, mm D, mm E, mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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8 POOLÜMARAD JA TÄISNURKSED DUŠIKABIINID



• Kaks veekindlat, vertikaalse silikoon-
magnetsulguriga liugust. Universaalne 
uks  – saab paigaldada nii vasakule, kui ka 
paremale.

• Kroomitud alumiiniumprofiilid ja 
roostevabast terasest käepidemed.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. 

• Ühtlaselt liikuvad Smooth tehnoloogia 
(sujuva liikumise) järgi valmistatud rattad.

• Profiilide reguleerimise võimalused 
kuni 15 mm ühele poolele ( joonis 1). 
Dušikabiini võib paigaldada alusele või 
otse põrandale/plaatidele.

• Dušikabiini rattad on valmistatud 
väga kvaliteetsest ABS plastikust, mis 
tagab hermeetilisuse ja vastupidavuse 
mehhaanilistele jõududele või 
kokkupuutel tugevate kemikaalidega. 
Rattaid hoidev korpus on valmistatud eriti 
vastupidavast vase ja tsingi sulamist.

Ristkülikukujuline 
liugustega dušikabiin

6mm

RUB-106 190x90x90 693005 1900 1818 885-900 360 450 486

Sissepääsu 
laius, mmH, mm A, mm B, mm C, mm D, mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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10 POOLÜMARAD JA TÄISNURKSED DUŠIKABIINID



• Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad 
hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal 
vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb 
see profiili ja spetsiaalse mehhanismi abil 
ega puuduta põrandat, mis muudab selle 
avamise ja puhastamise lihtsamaks. 

• Universaalne uks  – saab paigaldada nii 
vasakule, kui ka paremale.

• Unikaalne SelfClose mehhanism. Kui uks 
avatakse 90⁰, jääb uks avatuks. 
Kui uks avatakse väiksema nurga all, 
vajub uks kinni.

• Kroomitud poleeritud alumiiniumist 
profiilid ja tsingist käepide.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused 
kuni 20 mm ühele poolele ( joonis 1). 
Dušikabiini võib paigaldada alusele või otse 
põrandale /plaatidele.

• StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja 
dušialuse või põranda vahel. 

• Roostevabast terasest klaasihoidikud. 
Hoidikuid saab kasutada käterätikute 
hoidmiseks.

6mm

Ristkülikukujuline avatavate 
(vaid küljele) ustega dušikabiin

RUB-101 195x90x90 693004 1950 1947 880-900

203 558 820 571

H, mm A, mm B, mm

C, mm D, mm E, mm

1911 1928

A1, mm A2, mm

Sissepääsu laius, mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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12 POOLÜMARAD JA TÄISNURKSED DUŠIKABIINID



• Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad 
hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal 
vastupidavuse. Kui uks avatakse, tõuseb 
see profiili ja spetsiaalse mehhanismi abil 
ega puuduta põrandat, mis muudab selle 
avamise ja puhastamise lihtsamaks. 

• Universaalne uks  – saab paigaldada nii 
vasakule, kui ka paremale.

• Unikaalne SelfClose mehhanism. Kui uks 
avatakse 90⁰, jääb uks avatuks. 
Kui uks avatakse väiksema nurga all, 
vajub uks kinni.

• Kroomitud poleeritud alumiiniumist profiilid 
ja tsingist käepide.

• Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil - erilise 
tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused kuni 
20 mm ühele poolele ( joonis 1). Dušikabiini 
võib paigaldada alusele või otse põrandale/
plaatidele.

• StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja 
dušialuse või põranda vahel.

6mm

Ristkülikukujuline avatava (nii välja, 
kui ka sisse) uksega dušikabiin 

RUB-111 195x90x90 693006 1950 880-900 790 1112

Sissepääsu 
laius, mmH, mm B, mm C, mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS14 DUŠIUKS JA DUŠISEINAD



• Kroomitud poleeritud alumiiniumist 
profiilid ja tsingist käepide.

• Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil - erilise 
tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused kuni 15 
mm ühele poolele ( joonis 1). Dušikabiini 
võib paigaldada alusele või otse põrandale/
plaatidele. Paigaldatav niši.

• StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini ja 
dušialuse või põranda vahel. 

• Universaalne uks  – saab paigaldada nii 
vasakule, kui ka paremale.

RUB-310 195x80 

RUB-310 195x90 

693101

693102

1950

1950

1910

1910

1935

1935

790-820

890-920

684

784

785

885

Dušiuks Sissepääsu 
laius, mmH, mm A, mm A1, mm B, mm C, mm

6mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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DUŠO DURYS IR SIENELĖS  16 DUŠIUKS JA DUŠISEINAD



• Roostevabast terasest klaasihoidja. Hoidik 
saab kasutada käterätikute hoidmiseks.

• Kroomitud alumiiniumprofiilid.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused 
kuni 20 mm ühele poolele ( joonis 1). 
Dušikabiini võib paigaldada alusele või 
otse põrandale/plaatidele.

• Universaalne dušisein - saab paigaldada 
nii vasakule kui ka paremale poole.

RUB-401 195x90 

RUB-401 195x100 

693201

693202

1950

1950

1950

1950

880-900

980-1000

842

942

680-1200

680-1200

Statsionaarne dušisein Sissepääsu 
laius D, mmH, mm A, mm B, mm C, mm

6mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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VONIOS SIENELĖS18 VANNISEINAD



• Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad 
hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal 
vastupidavuse.  

• Vanniseina ja vanni vahele paigaldatav 
horisontaalne silikoontihend kaitseb vee 
lekete eest.

• Kroomitud poleeritud alumiiniumist 
profiilid.

• Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil – erilise 
tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused kuni 
20 mm ühele poolele ( joonis 1). 

• Universaalne vannisein - saab paigaldada 
nii vasakule kui ka paremale.

6mm

Vannisein

RUB-501 150x70692009 1500 6111460 680-700

H, mm B, mmA, mm C, mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

Tootekood
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VONIOS SIENELĖS20 VANNISEINAD



Tootekood Vannisein

RUB-509 150x100692010 1500 4561460 445 980-1000

H, mm B, mmA, mm C, mm D, mm

6mm

Rohkem teavet lk 22.

1 joonis

• Tõstemehhanismiga profiilid võimaldavad 
hõlpsat avamist ja tagavad samal ajal 
vastupidavuse.  

• Vanniseina ja vanni vahele paigaldatav 
horisontaalne silikoontihend kaitseb vee 
lekete eest.

• Kroomitud poleeritud alumiiniumist 
profiilid.

• Paksendatud 1.5 mm seinaprofiil – erilise 
tugevuse ja stabiilsuse tagamiseks.

• Turvaline, karastatud, EasyClean kattega 
6 mm klaas. EasyClean kattega on kaetud 
mõlemad karastatud klaasi küljed.

• Profiilide reguleerimise võimalused kuni 
20 mm ühele poolele ( joonis 1). 

• Universaalne vannisein - saab paigaldada 
nii vasakule kui ka paremale.

• Kroomitud messingist hinged.
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5-aastane garantii kehtib dušikabiinide, dušiseinte, uste 
ning vanniseinte profiilidele, karastatud klaasile, hoidikutele 
(stabilisaatoritele), hingedele, ukse avamismehhanismile 
(kaasa arvatud ka SelfClose mehhanismile).

2-aastane garantii kehtib dušikabiinide, dušiseinte, 
uste ning vanniseinte järmistele osadele: laagritele 
(ratastele), tihenditele.

StrongSeal – unikaalne tihend dušikabiini / uste / seina 
ja dušialuse või põranda vahel. Garanteeritud on 100 % 
tihedus duši ja vannitoa vahel.

Ohutu, 6 mm paksune karastatud klaas.

Lihtne paigaldamine.

Selle spetsiaalse Easy Clean kattega klaas on 
kriimustusekindlam ning kergem puhastada. Kui klaas 
on selle kattega kaetud, siis muutub vesi tilkadeks 
ja voolab klaasilt alla, klaasi pind tõukab eemale vee 
ja mustuse, nii et puhastada on kergem. EasyClean 
kattega on karastatud klaas kaetud mõlemalt poolt.  

Universaalne sein / uks – saab paigaldada nii vasakule 
kui ka paremale poole.

Kuvatavad dušikabiini / ukse / seina või vanniseina 
avanemissuunad.

Ühtlaselt liikuvad Smooth tehnoloogia (sujuva 
liikumise) järgi valmistatud rattad. Ülemine ja alumine 
kahe laagri süsteem tagab igapäevase sujuva 
kasutamise. Laagrite rattad on kergesti puhastatavad.

GARANTII 
KEHTIVUSAEG 

SELGITUSED
6mm

Rohkem teavet leiate www.rubineta.com
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Tutvuge Rubineta toodetega kontoris või kodus aadressil 
www.rubineta.com

SIIN SAATE:

• Veebikataloogist leiate kõigi meie toodete tehnilised andmed;

• Laadige alla tehnilised joonised, tootefotod, kataloogid ja brošüürid;

• Lugege meie ettevõtte uudiseid;

• Leidke vajalik teave vastutuskindlustuse ja garantiiteenuste kohta;

• Hankige meie esinduste kontaktid.

RUBINETA ONLINE

Võtke meiega 
ühendust meie 
sotsiaalvõrkude 
kaudu:

            RubinetaLT

            rubineta_lt

            Rubineta

Täielik tootekataloog:
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www.rubineta.com
hello@rubineta.com


